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چكيده
تجربه زلزلههای متعدد در دنيا نشان ميدهد برای یک زمين لرزه مشخص ،ميزان آسيب سازههای با مشخصههای تقریبا همسان
به شدت متاثر از وضعيت ساختگاه است ،که ازآن به عنوان اثرات ساختگاهي یاد مي شود .در اکثر تحليلهای مربوط به تفرق امواج
لرزه ای که برای بررسي اثرات ساختگاهي انجام شده ،درهها معموال به شكل دلخواه و منشوری فرض مي شوند .آنچه در واقعيت
وجود دارد در اغلب موارد غير منشوری بودن درهها در راستای محور طولي دره است به طوریكه معموال محلهای تنگ شدگي درهها
به عنوان ساختگاههای مناسب انواع سازهها انتخاب شده و مورد مطالعه قرار مي گيرند .در این تحقيق رفتار دیناميكي درههای
منشوری و غيرمنشوری با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی در شكلهای مثلثي ،ذوزنقه و نيم دایره تحت امواج  SHبررسي
شده است .نتایج نشان مي دهند که جابجایي درههای غير منشوری که دارای تنگ شدگي در ميانه و بازشدگي در دو انتهای دره مي
باشند ،با توجه به فرکانس و زاویه برخورد موج در بعضي نقاط ،بيشتر از دره های منشوری مي باشد .بنابراین الزم است ،برای به
دست آوردن مقادیر دقيق اثرات ساختگاهي مدلسازی سه بعدی که واقعي تر باشد از درهها انجام شود.
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 -1مقدمه
درهها به دليل اينكه ساختگاه سازههاي مهمي مانند سدها و
پلها مي باشند ،بزرگترين اختالالت را در انتشار امواج زلزله ايجاد
نموده و باعث تفرق امواج زمين لرزه ميگردند .يكي از نمونه هاي
بسيار واضح در خصوص اين پديده ،گسيختگيهاي سنگي بوجود
آمده در تكيه گاه سد پاکويما واقع در کاليفرنيا در طول زمين
لرزههاي بزرگ ميباشد .نتايج مطالعات انجام شده نشان ميدهد
اين گسيختگيهاي سنگي مربوط به پديده اثر توپوگرافي است
[2و.]1
در خصوص پديده تشديد توپوگرافي روي امواج لرزهاي
مطالعات زيادي توسط محققين مختلف انجام شده است که در
ادامه به بيان موارد مهم آن پرداخته ميشود .الکو ،وانگ و باروس
در سال  1990فرموالسيون روش المان مرزي غير مستقيم را
براي مسئله تفرق امواج در يك دره با مقطع دلخواه و طول
نامحدود واقع در نيم فضاي ويسكواالستيك اليه اي بدست
آوردند .تحريكات لرزهاي به شكل امواج مسطح صفحهاي تحت
يك زاويه دلخواه نسبت به محور دره درنظر گرفته شدند .يك
مطالعه پارامتري براي حالت دره با مقطع نيم دايرهاي نشان
ميدهد که اثر زاويه افقي برخورد در دامنه و نحوه تغييرات
تحريك ,درون و نزديك دره نسبتا زياد مي باشد .اين نتايج نشان
ميدهد که تحريك ورودي زمينلرزه براي تحليل هاي سدها و پل
ها تابع قوي از موقعيت درون دره است و همچنين زاويه برخورد
مي باشد .تحليلهاي عددي دره با هندسه مشابه دره سد پاکويما
نتايج مشابهي دادهاست .بنابراين مدلهاي دوبعدي ممكن است
براي توصيف کامل از پاسخ سه بعدي درهها مناسب نباشند [.]3
موسسيان و دراوينسكي در سال  1990به بررسي مسئله
بزرگنمايي امواج االستيك در يك دره سه بعدي به شكل دلخواه
پرداختند و پاسخهاي حالت دائم و گذرا را به دست آوردند
[5و.]4
کماليان وهمكاران مطالعات پارامتريكي را به منظور بررسي
رفتار لرزه اي تپه هاي نيم سينوسي ,نيم بيضي و ذوزنقه اي
شكل در برابر امواج قائم  SVو  Pانجام دادند .در اين مطالعات
که با استفاده از روش المان مرزي انجام گرديد ،تاثيرات نسبت
شكل و ضريب پواسون به طور جداگانه در رفتار لرزه اي ،تپهها
مورد بررسي قرار گرفتند [ .]6سهرابي بيدار و همكاران با استفاده
از روش المان مرزي سه بعدي مستقيم در حوزه زمان ،پاسخ دره
سه بعدي گوسي شكل را به صورت پارامتريك مورد مطالعه قرار
دادند .طول موج و هندسه ساختگاه و تا حدودي نوع موج مهاجم
پارامترهاي موثر بر بزرگنمايي اين نوع تپهها شناسايي شدند .دره
هاي دو بعدي بزرگنمايي و کوچكنمايي کوچكتري را نسبت به
درههاي سه بعدي با هندسه و ابعاد مشابه نشان ميدهند [.]7

اميدوار و رحيميان در مقاالت به بررسي تفرق سه بعدي امواج
هارمونيك مسطح بر روي سطوح با توپوگرافي خاص با استفاده از
روش المان مرزي سه بعدي پرداختند .نشان داده مي شود که
براي بررسي هرچه دقيق تر حرکات سطحي زمين در توپوگرافي
هاي مختلف بايد تمام پارامترهاي موثر مانند هندسه محل
،خصوصيات مكانيكي مصالح زمين شناسي موجود (دانسيته ،
نسبت پواسون ،مدول برشي) نوع امواج ،آزيموت و زاويه برخورد
و همچنين فرکانس موج بايد در نطر گرفته شود [9و.]8
کماليان و همكاران در مقاله اي با عنوان تحليل رفتار دو
بعدي ساختگاه در حوزهي زمان بر روي توپوگرافي سطوح با
استفاده از روش المان مرزي ،به بيان فرمول بندي پيشرفته در
حوزه ي زمان ،توسط روش المان مرزي دو بعدي براي حالت
االستو ديناميك خطي پرداخته اند [ .]10از ديگر مطالعات
صورت گرفته در اين زمينه مي توان به پژوهشهاي گتميري و
همكاران اشاره کرد که با استفاده از روش المان مرزي بهبود
يافته به بررسي رفتار االستو ديناميك دو بعدي سطوح شيبدار در
حوزهي زمان پرداختهاند .اين روش براساس کوتاه شدن
انتگرالهاي زماني که منجر به کاهش سريع جوابهاي اساسي با
گذشت زمان مي شود ،است [12و .]11سهرابي بيدار و همكاران
به بيان فرمول بندي روش المان مرزي سه بعدي در حوزهي
زمان براي تحليل رفتار ساختگاه پرداختند .براي ارزيابي دقت
فرمول بندي ارائه شده ،رفتار لرزهاي توپوگرافيهاي مختلف به
شكل دره و تپه که در برابر برخورد امواج  P,Sقرار گرفتند
ارزيابي شد .نتايج به دست آمده از تحليل سه بعدي رفتار لرزه
اي نشان داد که تپه سه بعدي متقارن داراي پتانسيل بزرگنمايي
بيشتري در مقايسه با تپههاي نا متقارن سه بعدي و دو بعدي مي
باشد [.]13
هوانگ و چيو در سال  1995با نصب  6شتابنگار در سطح
دره فيتسوي در تايوان و انجام تحليلهاي عددي پديده تشديد
توپوگرافي را مورد مطالعه قرار دادند .ايشان با استفاده از روش
معادله انتگرالي در يك مدل دو بعدي دره و انتخاب شتابنگاشت
کف دره به عنوان ورودي نشان دادند که ثبت هاي مشاهدهاي و
شبيه سازي شده از تحليل ،تطابق خوبي در تغيير مكان و سرعت
نشان مي دهند .با اين وجود ,شتابهاي شبيه سازي شده در
فرکانسهاي باال تخمين دست پاييني را به دست داده است [.]14
پائولوچي در سال  2002بزرگنمايي تحريكات زمين را
توسط توپوگرافي نامنظم تند زمين مورد مطالعه قرار داد .در
مطالعه او ابتدا با روش رايلي فرکانس ارتعاش پايه عارضه همگن
را بدست آورد و سپس بر پايه تقريب المان طيفي پاسخ سه
بعدي بعضي از عارضههاي واقعي توپوگرافي را که با امواج

سطحي  Sمنتشر شده در راستاي قائم تحريك شده محاسبه
نمود .براي هرحالت خاص ضريب بزرگنمايي محاسبه شده و در
نهايت بين حالتهاي تحليل 2بعدي و  3بعدي و ضرايب
پيشنهادي آيين نامه اروپا مقايسه اي انجام شد .در مطالعات
اوضرايب پيشنهادي آيين نامه اروپا تا حدود  45درصد در بعضي
موارد با پاسخ بدست آمده از حل  3بعدي تفاوت نشان ميداد
[ .]15تاري نژاد وهمكاران به بررسي پارامترهاي موثر بر تفرق
امواج لرزه اي در ساختگاههاي دره اي با روش المان مرزي سه
بعدي پرداخته و نشان دادند ويژگيهاي موج لرزه اي ورودي
شامل نوع موج ورودي  ,فرکانس و زاويه برخورد اثرات
چشمگيري بر الگوي جابجايي هاي دره دارد [  .]17 ,16در
تحقيق حاضر که براساس روش المان مرزي سه بعدي در حوزه
ي فرکانس مي باشد ،درههاي غير منشوري و منشوري در
شكلهاي مثلثي ،ذوزنقه و نيم دايره مورد ارزيابي و بررسي قرار
ميگيرند.

در اين رابطه , u iمولفههاي تغييرمكان در نقطه مرزي ، i
*
 uو  pمولفه هاي تغييرمكان و ترکشن روي تمام مرز u ,و * p
جوابهاي اساسي تغييرمكان و ترکشن روي مرز در اثر بار واحد
متمرکز در نقطه  iمي باشند .ضريب مستقل  c iمعروف به
جمله پرش وابسته به هندسه خاص مرز در نقطه  iميباشد و
ميتواند از ترکشن صفر جسم صلب محاسبه گردد [19و.]18

 -2معادله حاکم بر حل مسئله
معادالت حاکم بر مسائل االستوديناميك از روابط ناوير
تبعيت ميکنند که به صورت برداري و براساس مولفههاي سرعت
امواج به شكل  1قابل ارائه است:
()1

 2u
 b
t 2

c12(.u )  c22    u 

در اين رابطه  c1  (  2 /  )0.5و  c2  ( /  )0.5به
ترتيب سرعت امواج فشاري و برشي در محيط b ،نيروهاي
حجمي در جرم واحد و  uبردار جابجاييها ميباشند .ضمن
اينكه  λو  μثابت هاي المه و  ρجرم حجمي جسم مورد نظر
ميباشند .در صورت استفاده از روش تحليل در حوزه فرکانس،
بردار جابجاييها براي تحريك هماهنگ با فرکانس  ωبه صورت
 2حاصل مي شود:
u(t )  u ( )eit

()2

که در آن u ،دامنه بردار جابجاييها در حوزه فرکانس ميباشد.
با استفاده از رابطه  2معادله برداري  1به شكل مستقل از زمان
بصورت  4قابل بازنويسي است:
()3

c12(.u )  c22    u   2u  b

معادله انتگرال مرزي حاکم بر مسئله مي تواند از تئوري
تقابل ديناميكي به صورت  4بدست آيد:
()4

c i u i   p*ud   u * pd




شكل ( :)1دره سه بعدی به طول محدود با امواج لرزهای دلخواه؛
الف) پالن دره ب) برشي از دره

زماني که مرز به تعداد  neالمان گسسته سازي شد با
جايگذاري پارامترهاي گسسته شده در معادله ,4معادله 5بدست
خواهد آمد:
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که

j

ne

نشان دهنده سطح المان  jميباشد .معادله فوق را

ميتوان به صورت  6بازنويسي کرد:
() 6
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بنابراين براي تمام گرههاي  iميتوان سيستم معادالت را به
فرم کلي  7بيان کرد.
()7

HU=GP

 -3جوابهای اساسي
جوابهاي معادله  3به ازاي بار نقطه اي هارمونيك با دامنه
واحد که درجهت اختياري (بردار واحد) اعمال گردد ،جوابهاي
اساسي يا توابع گرين ناميده ميشوند .اين توابع با استفاده از
تجزيه هلمهولتز معادالت حاکم بدست ميآيند .در ادامه جوابهاي
اساسي مربوط به تغييرمكان و ترکشن ارائه ميشوند .اين جوابها

در منابع موجود همواره با غلطهاي تايپي همراه بوده که در اينجا
فرمولهاي دقيق آنها با استفاده از محاسباتي که نگارنده انجام
داده ارائه ميشوند.
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 4

و   ijنشان دهنده تابع دلتاي کرونكر و

k2 

،به ترتيب اعداد امواج فشاري و برشي

i
و i
k1 
c1
c2

رابطه بين مختصات  s1و  s 2و مختصات   2 , 1به
صورت زير ميباشند.
 i  (1  s1 ) i1  s1 (1  s2 ) i2  s1 s2 i3

()10

که در آن  و  عبارتنداز:

همچنين

مطابق شكل ( )2طوري تعريف ميشوند که جاکوبين در نقطه
منبع صفر گردد.

که در رابطه فوق  i=1,2و اعداد باالي  نشان دهنده گره
هاي گوشه مثلث ميباشند.
d1d 2  J 2 ds1ds2  2 As1ds1ds2

()11

که در آن  Aمساحت مثلث در مختصات بي بعد 1   2

ميباشد.

ميباشند .انديسهايي که شامل کاما ميباشند به منظور مشتق
گيري نسبت به جهت مورد نظر ميباشد .الزم به ذکر است از
روي جواب اساسي مربوط به تغيير مكان ميتوان جواب اساسي
مربوط به ترکشن را محاسبه نمود .اين کار با استفاده از روابط
موجود بين تنش ،کرنش و تغييرمكان و نيز رابطه تنش و ترکشن
(قانون استوکس) صورت ميگيرد .جواب اساسي مربوط به
ترکشن محاسبه شده از روي جواب اساسي تغييرمكان به صورت
زير ميباشد [.]18-19
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که در آن  d / drو  d / drعبارتند از:
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 -4برآورد انتگرالهای تكين
براي انتگرال گيري از هسته با تكين بودن از نوع ضعيف
مشابه آنچه در هسته تغييرمكان وجود دارد با استفاده از روش
تبديل انتگرالگيري روي المان مستطيلي به انتگرالگيري روي
المان مثلثي ميتوان از تكين بودن رهايي يافته و از روش گوس
لژاندر ،انتگرالهاي اجزا مثلثي را برآورد نمود .به اين منظور ابتدا
المان مستطيلي برحسب اينكه نقطه منبع منطبق بر کداميك از
نقاط المان مرزي باشد به تعداد مناسبي المان مثلثي تقسيم مي
گردد .سپس با تبديل مختصات مناسب انتگرالگيري روي المان
مستطيلي به انتگرالگيري روي المانهاي مثلثي تبديل مي
گردند .اساس روش تعريف سيستم مختصاتي است که جاکوبين
در نقطه منبع صفر گردد به طوري که با صفر موجود در مخرج
هسته انتگرال رفع ابهام شود .براي اين منظور سيستم مختصات

شكل(a: )2و ) bالمان مستطيلي  9گرهي اصلي و مادر  )cالمان
تقسيم شده به زیر المان های مثلثي با تكينگي در گره شماره  d 8و
 )eتبدیلهای الزم برای انتگرال گيری از المان مثلثي

براي استفاده از روش انتگرال گيري گوس ،حوزه مربعي در
سيستم  s1s2بايد به مربعي به طول وجوه  2انتقال يابد .بنابراين
بايد انتقال دوم به شكل زير انجام گيرد.
1  ti
2

()12

si 

بنابراين رابطه  ds1ds2  j3 dt1dt 2  1 dt1dt 2بدست مي آيد.
4

انتگرال مستطيلي با استفاده از تبديلهاي فوق به انتگرال هاي
مثلثي در حوزه  t1  t 2تبديل شده و با استفاده از روش استاندارد
گوس محاسبه ميگردد [ 19و .]18
()13

A
dt1dt2
4

1 1

) 1

   u (t , t ) (t , t ) G(t , t ) (t
*

1

2

1

2

1

k

2

1

no.ofTriangles 1 1

G (k ) 

انتگرالگيري تحليلي چه در حوزه فرکانس و چه در حوزه
زمان از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است .براي محاسبه
انتگرالهاي موجود در هسته ترکشن مي توان از روش
غيرمستقيم نيز استفاده نمود .اين روش براي مسائل
االستواستاتيك توسط الچات و واتسون به کار گرفته شد [.]20
نكته اساسي در اين روش فرض يك حرکت صلب براي مسئله
موردنظر مي باشد چرا که براي چنين حرکتي ترکشن هاي
متناظر صفر خواهند بود .براساس اين روش عناصر قطري
ماتريس مربوطه (که حاوي انتگرالهاي تكين مي باشند) بر حسب
عناصر غيرقطري (که تكين بودن در آنها وجود ندارد) بيان
مي شوند .با توجه به اين که در مسائل ديناميكي رفتار هسته
ترکشن در حالتي که نقطه منبع و حوزه به هم ميل کنند مشابه
رفتار ه سته استاتيك مي باشد مي توان اين روش را براي مسائل
االستوديناميك نيزبسط داد .تكين بودن تابع گرين ترکشن و
بنابراين تكين بودن ماتريس  Hدر حالت سه بعدي در حالتي که
2

نقطه منبع و حوزه برهم منطبق باشند از نوع  1 / rميباشد .در
اين تحقيق براي فرار از تكين بودن قوي از تكنيك غير مستقيم
که برپايه درنظرگرفتن تعادل استاتيكي براي ترکشن هاي
سطحي که به صورت نرمال روي دامنه هاي بسته اثر ميکنند
استفاده شده است .براي تعميم اين روش به منظور استفاده در
مسائل با دامنه هاي باز (که در واقع قسمتي از مرز مدل نشده
باشد) يك روش اصالح شده مبتني بر به کارگيري تكنيك
المانهاي محصور کننده که توسط احمد و بنرجي پيشنهاد شده
است استفاده گرديده است [.]20
اساس روش عددي پيشنهاد شده توسط دومينگوئز و احمد و
بنرجي براي دامنه هاي بسته اين است که تكين بودن در پاسخ
ديناميكي حوزه فرکانس مشابه پاسخ استاتيكي است .از اينرو
ماتريس تابع گرين ديناميكي ̂ Hبراي ترکشن را ميتوان به
صورت مجموع پاسخ استاتيكي
ديناميكي

Ĥ R

Ĥ s

و ماتريس باقيمانده

بيان نمود.

Hˆ  Hˆ S  Hˆ R

()14

تكين بودن فقط در قسمت استاتيكي وجود داشته و الزم
است با روش خاصي برآورد صورت گيرد و جمله باقيمانده به
دليل نداشتن تكين بودن ميتواند با روش استاندارد گوس-لژاندر

برآورد شود .فرض کنيم حرکت صلب u k
استاتيكي معادله  5اعمال گردد،
داشت:

Pk

برابر بردار واحد به فرم

برابر صفر بوده و خواهيم

A

ne

ne

clki    plk* d  clki    plk*s N a dS  0
Sq

()15

q

q 1 a 1

q 1

که در آن باالنويس  sنشاندهنده حالت استاتيكي ne ،تعداد
المانها و  Aتعداد گره هاي هر المان و  N aتابع شكل متناظر با
گره  aمي باشد .با فرض اينكه  q=1نشان دهنده المان تكين و

Ds
 a=1نيز گره تكين باشد در معادله 15بلوکهاي قطري  ijاز
ضرايب ماتريس ترکشن براي مسئله استاتيك با هندسه مشابه
ميتواند با بكاربردن جابجايي جسم صلب بدست آيد .به بيان
ديگر معادله ( )15به صورت زير مي تواند بازنويسي شود:
A

A

ne

Dijs  clki   Pij*s N1dS    Pij*s N a dS    Pij*s N a dS
Sq

()16

S1

q 2 a 1

a 2

S1

s
ij

D
بر حسب جمله هاي
به اين ترتيب بلوك تكين استاتيكي
غيرتكين غيرقطري قابل بيان است .بلوك قطري  3*3از ماتريس
c
 Hشامل تانسور  ijو مقدار اصلي کوشي از هسته ترکشن
ميباشد که براي مسائل ديناميك به صورت زير قابل بيان
ميباشد:
Dijd  clki   Pij*d N1dS

()17

S1

با حذف جمله پرش بين دو معادله  16و  17خواهيم داشت:
D  Dijs   ( Pij*d  Pij*s )N1dS
d
ij

()18

S1

که  N1تابع شكل براي گره تكين و  S1سطح المان تكين
ميباشد .با توجه به اينكه عبارت زير انتگرال در اين رابطه شامل
ترم )  ( Pij  Pijغيرتكين مي باشد برآورد  Dijبه سادگي
امكانپذير خواهد بود [.]20
در ادامه روش جابجايي جسم صلب ،روش تعميم به مسائل
*s

d

*d

Dijd

نامحدود با استفاده از المانهاي محصورکننده براي محاسبه
ارائه شده است .فرض پايه اي اين تكنيك اين است که
تغييرمكانها و ترکشنها روي مرز مجازي (محصورکننده مسئله)
به فاصله مناسب از مرز اصلي تاثيري روي تغييرمكانها هر نقطه از
مرز مدل شده ندارد .با استفاده از اين تكنيك بلوك هاي قطري
Dijs

ماتريس  Hبوسيله مجموع انتگرالهاي غيرتكين هسته
ترکشن استاتيكي روي تمام المانهاي مرز اصلي مدل شده همراه
با تمام المانهاي مرز محصور کننده به دست ميآيند.
()19
A

A

L

A

ne

] Dijs  [  Pij*s N dS    Pij*s N dS    Pij*s N dS
se

e1  1

sq

q 2  1

s1

 2

که عبارت سوم مربوط به انتگرالهاي متناظر با المانهاي روي مرز
محصورکننده(  Lتعداد المانهاي روي اين مرز) ميباشد .زماني
d

s

که  Dijبرآورد شدند جمله هاي قطري  Dijمرتبط با مسئله
ديناميكي ميتوانند به راحتي با استفاده از معادله  18بدست
آيند .شكل ) (3چگونگي محصور کردن مسئله ناحيه باز را با
استفاده از المانهاي محصور کننده در حالت سه بعدي نشان
ميدهد .حداقل فاصله مرز مجازي از مرز اصلي به اندازه يك برابر
بعد المان بكار رفته است .هندسه بكار گرفته شده براي مرز
مجازي در اين تحقيق بسته به هندسه مرز اصلي مسئله ،نيم
دايرهاي يا مستطيلي ميباشد و اساساً هندسهآن تاثيري در
جوابهاي بدست آمده نخواهد داشت [.]20

شدگي و انكسار امواج توسط ديوارة دره است را محاسبه نمود.
در شكل ( )4مراحل حل مسئله تفرق امواج لرزه اي از يك
ساختگاه دره اي نشان داده شده است .درسطح محيط نيمه-
بينهايت نيزترکشنها خودبهخود صفر ميشوند چون ،حل ميدان
آزاد شرايط بدون ترکشن را ارضا ميکند .حرکت کل ناشي از
برخورد امواج زلزله به دره از مجموع حرکت ميدان آزاد و حرکت
تفرق يافته به دست ميآيد.
شرط بدون بار بر روي مرز دره ، c ،ايجاب ميکند که:
()20

utotal  u ff  us t s  t ff
,

شكل( ) a :)4تغييرمكانهای حاصل از مسئلة ميدان آزاد ( حالت
مسطح)  ) b ،تنشهای مربوط به مسئلة ميدان آزاد و  ) cحضور دره در
محيط نيمهبينهایت و اعمال  t ff

شكل ( :)3تبدیل مسئله نامحدود با استفاده از المانهای محصور کننده
به مسئله مشابه محدود در حالت سه بعدی[.]22

 -5تفرق موج در نيم فضای سه بعدی
براي بدست آوردن حرکت کل ناشي از برخورد امواج به دره،
ابتدا از حل ميدان آزاد ،يعني براي محيط نيمه ينهايت مسطحي
که درهاي در آن قرار ندارد ،جايجاييهاي ميدان آزاد محاسبه
شده و سپس جواب بدست آمده با استفاده از فرمولبندي روش
المان مرزي در االستوديناميك ،اصالح مي گردد .به اين ترتيب
مي توان تغييرات حرکت در امتداد ديوارة دره که حاصل از پخش

 -6صحت سنجي کد رایانه ای بكار رفته در تحقيق
به منظور انجام محاسبات الزم بر روي ساختگاههاي دره اي
کد رايانه اي به زبان فرترن ( )TDASCنوشته شده است .اين کد
داراي قابليت بسيار خوبي براي حل انواع مسائل االستوديناميك
سه بعدي که شامل برخورد امواج حجمي زمينلرزه به
ساختگاههاي دره اي و همچنين داراي قابليت تحليل ساختگاه با
هندسه دلخواه نيز مي باشد،است .در اين تحقيق مدل سازي
هاي انجام شده از 180المان  9گره اي تشكيل شده اند.
به منظور اطمينان از درستي و ارزيابي کد يكسري مقايسه با
جوابهاي بدست آمده درمقاالت مختلف انجام شده است.
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شكل( : )6مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی و نتایج ارائه
شده توسط ژانگ و چوپرا[ ]5برای موج ورودی  SVبا ,  h  90
 v  0و فرکانس بي بعد واحد برای دره نيم دایره منشوری

 -2مقايسه نتايج بدست آمده از تحليل عددي و نتايج ارائه
شده توسط کماليان و همكاران [ ]20براي موج ورودي  SVبا
  h  90 و  v  0به ازاي فرکانس بي بعد مساوي نيم در
شكل ( )7ارائه شده است .نتايج بدست آمده از تحليل حاضر با
نتايج ارائه شده توسط کماليان و همكاران اندك اختالفي نشان
ميدهند ضمن اينكه روند کلي کامالً يكسان مي باشد .نتايج ارائه
شده توسط کماليان براي دره دو بعدي بوده در حاليكه در تحليل
حاضر مدل سه بعدي از دره به طول محدود ( 5برابر شعاع دره)
با روش المان مرزي به کارگرفته شده است .براساس مقايسه
نتايج انجام شده با مراجع متعدد کد المان مرزي توسعه يافته در
اين تحقيق صحت سنجي شده و از نتايج بدست آمده از آن براي
انجام تحليلهاي بعدي اطمينان حاصل گرديد.

-2

)Distance (X/R

شكل( :)5مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی و نتایج ارائه
شده توسط سانچز سسما[ ]21برای موج ورودی  Pبا زوایای برخورد
افقي و قائم  45و فرکانس بي بعد  0/5برای دره نيم دایره ای منشوری

شكل( :)7مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی و نتایج ارائه
شده توسط کماليان و همكاران[ ]20برای موج ورودی  SVبا ,  h  90
 v  0و فرکانس بي بعد نيم برای دره نيم دایره منشوری

Displacement Amplitude

 -1مقايسه نتايج بدست آمده از تحليل عددي و نتايج ارائه
شده توسط سانچز سسما[ ]21براي موج ورودي  Pبا زواياي
برخورد افقي و قائم  45و فرکانس بي بعد  0/5براي دره نيم
دايره اي منشوري در شكل  5ارائه شده است .مقايسه نتايج
بدست آمده از تحليل عددي و نتايج ارائه شده توسط ژانگ و
چوپرا [ ]5براي موج ورودي  SVبا  v  0 ,  h  90 و
فرکانس بي بعد واحد در شكل ( )6ارائه شده است .همانطوريكه
در اين شكل مشخص است نتايج بدست آمده از تحليل عددي با
نتايج بدست آمده از تحليل هاي چوپرا اندك اختالفي نشان
ميدهند که ميتواند به داليل زير قابل توجيه باشد .روش
استفاده شده چوپرا روش المان مرزي دو بعدي بوده که با
انتگرال گيري تحليلي در بعد سوم براي دره به طول بي نهايت به
حالت سه بعدي تعميم يافته است اين در حالي است که در
تحليل حاضر مدل سه بعدي از دره به طول محدود ( 5برابر
شعاع دره) با روش المان مرزي به کارگرفته شده است.

3

-7تحليلهای عددی
در اين مطالعه با استفاده از روش المان مرزي سه بعدي
توسعه يافته به بررسي پديده تشديد توپوگرافي از دره در دو
حالت منشوري وغيرمنشوري پرداخته مي شود.
 -1-7دره ی مثلثي غير منشوری
براي بررسي آثار دره غير منشوري روي پديده تشديد
توپوگرافي و تفرق امواج زمين لرزه ،ابتدا دره سه بعدي مثلثي در
دو مدل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .مدل اول يك دره سه
بعدي منشوري است .مدل دوم يك دره سه بعدي غير منشوري
مي باشد که در امتداد طول دره از ميانه به سمت دو انتها
عريضتر مي شود .پالنهاي آورده شده در شكلهاي( )9و ()10
روند تغيير ابعاد در راستاي طول دره براي مدلهاي منشوري و
غيرمنشوري مورد مطالعه را نشان ميدهد .تحليل ها به ازاي
مولفههاي مختلف موج  SHبا فرکانسهاي بي بعد نيم و يك
انجام شدند.

شكل ( :)8دره مثلثي

.

شكل( :)9پالن دره ی مثلثي منشوری ،نسبتهای دو قاعده و عمق در
مقاطع (()1ميانه دره)و(( )2انتهای دره) که در شكل  8مشخص شدهاند
برابر  1مي باشد)b2/b1=1( .و()h2/h1=1

 -1-1-7موج  SHبا فرکانس بي بعد نيم
دره ي مثلثي در حالت غير منشوري تحت زاويه افقي و قائم
 45درجه قرار مي گيرد .نتايج بدست آمده از اين تحليلها با
مشخصات مصالح نسبت پواسون  0/33و سرعت موج برشي
 102/5انجام شدند .نتايج بدست آمده در شكل ) (11ارائه شده
اند و با مقادير متناظر براي دره منشوري مقايسه مي شوند .محور
افقي در تمام نمودارهاي ارائه شده کميت بي بعد (نسبت فاصله
از مرکز در سطح آزاد به شعاع دره) و محور عمودي نيز نشان
دهنده دامنه جابجايي به متر ميباشد .پارامتر  aبرابرعمق
دره( ) h=aکه نصف قاعده( )b=2aاست ،مي باشد.

شكل ( :)10پالن دره ی مثلثي غير منشوری ،نسبت های دو قاعده و
عمق در مقاطع ()1و( )2برابر  2مي باشد)b2/b1=2(.و()h2/h1=2

نتايج به دست آمده تحت فرکانس بي بعد نيم نشان مي دهد
که دره ي مثلثي در صورتي که در امتداد طول دره به سمت دو
انتها عريضتر شود ،افزايش جابجايي بيشتري نسبت به حالت
منشوري دارد .همانگونه که از نمودارها مشخص است ،جابجايي
ها در جهت برخورد موج افزايش بيشتري نسبت به طرف ديگر
دارد .بيشترين جابجايي در راستاي  xدره غيرمنشوري معادل
 51/4درصد نسبت به حالت منشوري افزايش نشان مي دهد.
همچنين در راستاهاي yو  zنيز نقاطي را مي توان يافت که
داراي به ترتيب  57/07و  348/17درصد افزايش جابجايي نسبت
به حالت منشوري مي باشند .همانطور که از نتايج شكل ()11
مشخص است ،در فرکانس نيم ،جابجايي در سراسر عرض دره
غيرمنشوري بيشتر از دره منشوري ميباشد .باتوجهبه نتايج
مشاهده شده از نمودارهاي جابجايي در دو وضعيت مي توان
گفت که الگوي رفتار ديناميكي بدست آمده در بررسي پديده
تشديد توپوگرافي به الگوي تغيير ابعاد دره در راستاي طولي آن
وابسته است .در مورد مطالعه شده که دره در امتداد دو انتها
دارا ي بازشدگي مي باشد ،نشان داده شد که اين تغيير ابعاد در
راستاي طول باعث افزايش اثرات ساختگاهي مي شود ،که در
نهايت منجر به افزايش جابجايي در بعضي نقاط دره نسبت به
حالت منشوري خواهدشد.

که الگوي بدست آمده در رفتار ديناميكي وميزان جابجايي در دو
شكل منشوري و غيرمنشوري به فرکانس وارده وابسته بوده و
افزايش فرکانس موج باعث پيچيده تر شدن الگوي جابجايي به
دست آمده مي شود .در اکثرتحليلهاي انجام شده بزرگنمايي
ناشي از غيرمنشوري بودن درهها ،در لبهها و نزديكي مرکز درهها
نسبت به حالت منشوري بيشتر است.

شكل ( :) 12مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی برای مولفه
های مختلف تغيير مكان و برای موج ورودی  SHبا فرکانس بي بعد

یک و   v  45 ،  h  45برای درههای غير منشوری و منشوری
شكل( :)11مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی برای مولفه های
مختلف تغيير مكان و برای موج ورودی  SHبا فرکانس بي بعد نيم و
  v  45 ،  h  45برای درههای غير منشوری و منشوری

 -2-1-7موج  SHبا فرکانس بي بعد یک
در اين حالت نيز دره مثلثي در دو حالت منشوري و غير
منشوري تحت زاويه افقي و قائم  45درجه قرار مي گيرد .نتايج
بدست آمده از اين تحليل ها با مشخصات مصالح نسبت پواسون
 0/33و سرعت موج برشي  102/5انجام شده و در شكل  12ارائه
شده اند و با مقادير متناظر براي دره منشوري مقايسه شدهاند .در
فرکانس بي بعد نيم جابجايي در دره مثلثي غير منشوري تقريبا
در تمام طول نشان داده شده بيشتر از حالت منشوري مي باشد
ولي در فرکانس بي بعد يك جابجايي دره منشوري در بعضي
نقاط بيشتر از حالت غير منشوري ميباشد .ماکسيمم جابجايي در
راستاي  xدره غيرمنشوري  148/85درصد نسبت به حالت
منشوري افزايش جابجايي دارد .همچنين در راستاهاي yو  zنيز
نوساناتي به ترتيب برابر با  146/91و 106/16درصد نسبت به
حالت منشوري مشاهده ميشود .نتايج اين قسمت نشان مي دهد

ادامه شكل ( :)12مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی برای
مولفه های مختلف تغيير مكان و برای موج ورودی  SHبا فرکانس بي

بعد یک و  h  45

  v  45 ،برای درههای غير منشوری و

منشوری

 -2-7درهی غير منشوری نيم دایره
 -1-2-7موج  SHبا فرکانسهای بي بعد نيم و یک
دره نيم دايره در حالت غير منشوري با شعاع دلخواه  aدر
مقطع  1و  2aدر مقطع  2که در شكل  10مشخص شده اند
تحت زاويه افقي و قائم  45درجه قرار مي گيرد .نتايج بدست
آمده از اين تحليل ها با مشخصات مصالح که براي دره مثلثي
استفاده شد ،انجام ونتايج آن در شكلهاي (14و )15ارائه و با
مقادير متناظر براي حالت منشوري مقايسه شدهاند .همانطور که
از نمودارهاي بدست آمده مشخص است در فرکانس نيم ،الگوي
رفتار ديناميكي دره غير منشوري نيم دايره بسيار مشابه درهي
مثلثي غيرمنشوري مي باشد  .همان طور که مشخص است ميزان
افزايش جابجايي در جهت برخورد موج در حالتهاي بررسي شده
نسبت به ساير نقاط بيشتربوده ومستقل از شكل دره است.
ماکسيمم جابجايي درراستاي  xنيمدايره غيرمنشوري در
فرکانس بي بعد نيم معادل  97/69درصد نسبت به حالت
منشوري افزايش جابجايي دارد .در راستاهاي yو  zنيز به ترتيب
 125/46و  523/23درصد نسبت به منشوري افزايش جابجايي
ايجاد شده است .درفرکانس يك ميزان افزايش جابجايي در
راستاي  xنيم دايره غيرمنشوري معادل  234/34درصد نسبت
به حالت منشوري افزايش جابجايي دارد .در راستاهاي  yو zنيز
اين مقدار به ترتيب برابر  684/91و 65/04درصد مي باشد.

شكل ( )a :)13دره ی منشوری نيم دایره  )b،دره ی غير
منشوری نيم دایره ،نسبت های شعاع در مقاطع ()1و( )2که در
شكل10مشخص شده اند در درهی منشوری برابر 1ودر درهی غير
منشوری برابر  2مي باشد.

شكل ( :)15مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی برای مولفه
های مختلف تغيير مكان و برای موج ورودی  SHبا فرکانس بي بعد

یک و   v  45 ،  h  45برای دره های غير منشوری و منشوری

 -3-7درهی غير منشوری ذوزنقه ای
در اين قسمت به بررسي رفتار ديناميكي دره ذوزنقه اي
منشوري و غيرمنشوري پرداخته شده و نتايج به دست آمده در
شكلهاي(18و  )19تحت فرکانسهاي نيم و يك ارائه شده است.

شكل ( :)14مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی برای مولفه
های مختلف تغيير مكان و برای موج ورودی  SHبا فرکانس بي بعد

نيم و   v  45 ،  h  45برای درههای غير منشوری و منشوری

شكل ( :)16درهي ذوزنقه اي

شكل ( :)17پالن دره ی ذوزنقه غير منشوری  ،نسبتهای دو قاعده و
عمق

در

مقاطع()1و()2کهدرشكل14مشخصشدهاندبرابر2ميباشد.

( )h2/h1=2(،)b2/b1=2و()a2/a1=2

 -1-3-7موج  SHبا فرکانسهای بي بعد نيم و یک
تحليلهاي انجام شده در اين قسمت نيز با همان مشخصات
مصالح قسمتهاي قبلي انجام شده است .همانطور که از
نمودارهاي بدست آمده مشخص است در فرکانس نيم ،الگوي

رفتار درهي غير منشوري ذوزنقه بسيار مشابه درهي مثلثي و نيم
دايره غيرمنشوري ميباشد و نشان دهندهي عدم وابستگي به
شكل دره ميباشد .ماکسيمم جابجايي در راستاي  xغيرمنشوري
در فرکانس بي بعد نيم  40/65درصد نسبت به نقطه متناظر روي
دره منشوري افزايش دارد .در راستاهاي  yو  zنيز به ترتيب
 106/55و  176/36درصد نسبت به حالت منشوري افزايش در
جابجايي مشاهده مي شود .درفرکانس يك نيز ميزان افزايش
جابجايي در راستاي  xغيرمنشوري تا  52/63درصد نسبت به
منشوري افزايش جابجايي دارد .جابجاييدرراستاهاي yو  zبه
ترتيب برابر  50و226/66درصد نسبت به حالت منشوري افزايش
دارد.

شكل ( :)18مقایسه نتایج بدست آمده از تحليل عددی برای مولفه
های مختلف تغيير مكان و برای موج ورودی  SHبا فرکانس بي بعد

نيم و   v  45 ،  h  45برای درههای غير منشوری و منشوری
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 نتيجه گيری-8
.در دو دهه اخير استفاده از روشهاي مرزي رواج يافته است
با چنين الگوريتمهايي تنها شرايط مرزها و گسسته سازي آنها
 اين روش از معرفي مرزهاي.براي حل معادله موج بكار مي رود
موهومي که در روشهاي ناحيه اي معموال مورد نياز است اجتناب
 نتايج بدست آمده از مدلهاي مربوط به دره هاي سه.مي کند
 اثرات ساختگاهي،بعدي منشوري و غير منشوري نشان ميدهند
باتوجه به نحوه تغييرات مقطع دره در طول آن و همچنين بسته
 مشاهده.به فرکانس موج وارده دچار تغييرات محسوس مي شود
شد که در حالت بررسي شده براي دره غير منشوري که به سمت
دو انتها عريضتر ميگردد ماکسيمم تغييرمكانهاي بدست آمده از
.اين نوع دره در مقايسه با حالت منشوري بيشتر ميباشد
همچنين مقايسه نتايج مربوط به مدلهاي غير منشوري در
 دره نيم، نيم دايره و ذوزنقه اي نشان ميدهد،شكلهاي مثلثي
دايره غيرمنشوري نسبت به حالت منشوري در مقايسه با دو
 نتيجه کلي که مي توان از. تغيير مكان بيشتري دارد،شكل ديگر
 ميتوان گفت،تحقيق انجام شده برداشت کرد اين است که
استفاده ازمدلهاي منشوري براي محاسبات واقع بينانه نبوده و
براي بررسي هرچه دقيق تر پديده تشديد توپوگرافي استفاده از
.مدل سه بعدي توصيه ميشود
مراجع-9
Alves, W.S, “Nonlinear analysis of Pacoima Dam
with spatially Non-uniform Ground Motion”, PhD
Dissertation, California Institute of Technology,
2005.

]1 [

Dominguez, J, “Boundary
Dynamics”, Elsevier, 1993.

Elements

in

]18[

Manolis, G.D., Beskos, D.E, “Boundary Element
Methods in Elasto dynamics”, Unwin Hyman Ltd,
ISBN: 004- 620019- 3, 1998.

]19[

Kamalian, M., Gatmiri, B., Sohrabi, A.,
“Amplification pattern of 2D semi-sine-shaped
valleys subjected to vertically propagating
incident waves. Commun. Numer. Meth. Engng;
23:871–887, 2007.

]20[

Sanchez-Sesma,F.J.,Campillo,M., “Topography
effects for incident P, SV, and Rayleigh waves”,
Tectonophysics,Vol. 218, pp. 113- 125, 1993.

]21[

Tarinejad R, “Seismic loading Of canyo site
structures”, Phd Thesis by guidance Mohammad
T.Ahmadi.School of Engineering, Tarbiat
Modares Univesity, 2008.

]22[

Sohrabi-Bidar, A., Kamalian, M., Jafari, M.K,
“Time-domain BEM for three-dimensional site
response analysis of topographic structures”, Int.
J. Numer. Meth. Engng ; 79, pp. 1467– 1492,
2009.

]13[

Huang, H.C. and Chiu, H.C., “The effect of
canyon topography on strong ground motion at
Feitsui Damsite: Quantitive Results”, Earth Eng
and Struc Dyn, Vol24, 1995.

]14[

Paolucci, R, “Amplification of earthquake ground
motion by steep topographic irregularities”, Earth
Eng and Struc Dyn, Vol31, 2002.

]15[

Tarinejad,R., Ahmadi, M.T., and Harichanran,
R.S, “Effect of non-prismatic 3D-canyon on the
scattering of seismic P-and SV- waves”,
4ICEGE, Tessalonki, Greece, 2007.

]16[

Tarinejad, R. Ahmadi, M.T, “Three dimensional
non-prismatic canyons effects of the scattering of
seismic waves”, Journal of Civil and
Environmental Engineering, 2011.

]17[

